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วนัแรก ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ - สนามบนิกรุงโจฮนัเนสเบริก์ (อฟั

รกิาใต)้ 

จนัทร ์

18.25 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคาน์เตอร ์ T สายการบนิเอมเิรสท ์

แอรไ์ลน์ เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสัมภาระและการเช็คอนิ 

จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดจ้ัดเตรียมการเดนิทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดนิทาง 

โดยซือ้ตั๋วเครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองโรงแรมที่พัก, รา้นอาหาร ตลอดจน

สถานทีเ่ขา้ชมต่าง ๆ เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์ในกรณีทีเ่กดิ

เหตกุารณ์อนัสดุวสิยัอาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, การ

พลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต ิรวมถงึการถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเป็นผลท าใหก้ารเดนิทาง

ล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม 

หัวหนา้ทัวร์ มีส ิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ท่านไดช้ าระมาแลว้ เพราะทางบรษัิท ฯ ไดม้กีารตกลง

ช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายใด ๆ ที่เกดิขึน้

นอกเหนอืจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่

ทางบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

21.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโจเบริก์ โดยสายการบนิเอมเิรสท ์เทีย่วบนิที ่EK373 / 

EK761 แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ 

(21.25 - 00.50 )  

( 04.05 - 10.15+1 ) 

วนัทีส่อง โจฮนัเนสเบริก์ - เมอืงหลวงพรทิอเรยี - พกัซาฟาร ีลอดจ ์- Evening 

Game Drive 

องัคาร 

10.15 น. ถงึสนามบนิโจฮนัเนสเบริก์ ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง (นักท่องเทีย่วชาวไทย

ไดรั้บการยกเวน้การขอวซีา่ สามารถพ านักในอฟัรกิาใตไ้ด ้30 วัน) 
 

11.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู่เมอืงพรทิอเรีย เมอืงแห่งดอกไมส้มี่วง (Pretoria) 

เมอืงหลวงดา้นการบรหิารของแอฟรกิาใตเ้มอืงนี้ ตัง้ตามชือ่ของแอนดสี ์พรี

ทอรอีสั (Andries Pretorius) วรีบรุษุของการตอ่สูร้บระหว่างพวกบัวร ์(Boer) 

กบัชนพืน้เมอืงผวิด า พรทิอเรยี จงึเป็นเมอืงหลวงของชาวบวัรท์ีพ่ยายามต่อสู ้

กับพวกอังกฤษเพื่อใหไ้ดอ้สิรภาพ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตัง้ของสถานทูต

นานาชาต ิธนาคาร ท าเนยีบประธานาธบิดแีละทีท่ าการรัฐบาล วุฒสิภาจะจัด

ประชมุขึน้ทีเ่มอืงพรทิอเรยี สิง่หนึง่ทีโ่ดดเดน่และอาจถอืไดว้า่เป็นเอกลักษณ์

ของเมอืงคอื ตน้แจ๊กการันดา (Jacaranda) ทีม่ดีอกสมีว่งสดบานสะพร่ังดั่ง

เชน่ ซากรุะของชาวญีปุ่่ น เมอืงนี้ไดส้มญานามว่า "City of Jacarandas" ซึง่
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จะออกดอกบานสะพร่ังใหไ้ดเ้ห็นกันในช่วงเดอืนตุลาคมของทุกปี น าคณะ

เทีย่วชม Union Building ท าเนียบประธานาธบิด ีและทีท่ าการของรัฐบาลที่

ใหญโ่ตมโหฬารราวกบัพระราชวัง จนตดิอนัดับวา่เป็นท าเนยีบประธานาธบิดทีี่

สวยทีส่ดุในโลก เขา้ชมพพิธิภณัฑว์รูเ์ทรคเกอร ์(Voortrekker Monument & 

Museum) ศนูยร์วมจติใจของชนผวิขาวเชือ้สายดัง้เดมิของชาวบวัร ์อนุสาวรยี์

แห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึการเดนิทางอพยพของพวกบัวรจ์ากปลายแหลม

ของทวปี เขา้สูใ่จกลางประเทศแอฟรกิาใตแ้ละรว่มฉลองครบรอบ 100 ปีของ

การสูร้บกบัชาวพืน้เมอืง 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.30 น. หลังอาหาร น าคณะออกเดนิทางสูเ่ขตวนอทุยานสตัวป่์าขนุเขาพลีันเนสเบริก์ 

และป่าซาฟารีของเอกชนเปิดใหท้่านไดท้่องป่าซาฟารี น าท่านเขา้พักใน

ซาฟารลีอดจ ์ทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกสบายครบครัน ท่ามกลางบรรยากาศ

ทีไ่ม่เหมอืนใคร จากนัน้น าท่านออกท่องป่าซาฟารีในช่วงเย็น สัตว์ป่าบาง

ชนดิของอฟัรกิาออกหากนิในยามเย็นไมว่า่จะเป็น BIG FIVE ไปจนถงึเพือ่นๆ 

ที่น่ารักอย่างยีราฟ มา้ลาย ฮปิโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ท่ามกลาง

บรรยากาศยามอาทติยอ์สัดง 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารใน Lodge Local 

 
น าท่านเขา้สู่ที่พัก BAKUBUNG BUSH LODGE หรือ KWA 

MARITANE BUSH LODGE 
www.bakubung.co.za 

วนัทีส่าม ทอ่งป่าซาฟาร ีMorning Game Drive - อาณาจกัรซนัซติี ้- พกั

โรงแรมเดอะพาเลซ 

พุธ 

06.00 น. ท่องป่าซาฟารดีูสัตวท์ี่วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบริ์ก Pilanesburg 

Nature Reserve วนอทุยานสตัวป่์าขนุเขาพลีาเนสเบริก์ รถทีจ่ะพาไปชมสตัว์

เป็นรถแบบเปิดโล่งดา้นขา้งเปิดโล่งรับลม จุคนได ้20 คน รถแต่ละคันจะมี

นายพราน หรอื Ranger ซึง่เป็นทัง้คนขับรถและไกดค์อยแนะน าวธิกีารชม

สัตว์ใหท้ราบ ป่าพลิาเนสเบริ์กแห่งนี้มพีื้นที่ประมาณ 500 ตารางกโิลเมตร 

พืน้ทีเ่กดิจากภูเขาไฟระเบดิเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน ท าใหผ้นืดนิมแีร่ธาตุอุดม

สมบรูณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานับชนิด และแน่นอน

หมายรวมถงึ ผูย้ ิง่ใหญ่ทัง้หา้ (Big Five) คอื ควายป่า ชา้ง สงิโต แรด และ

เสอืดาว ซึง่ถา้ไดเ้ห็นครบก็ถือไดว้่าเป็นการชมสัตวท์ี่สมบูรณ์ แต่ค่อนขา้ง

เป็นไปไดย้าก เพราะสัตว์ที่นี่อยู่กันอย่างอสิระ ในป่าซึง่เป็นป่าโปร่ง ป่า

ละเมาะและทุง่หญา้สะวันนา จนถงึกึง่ทะเลทราย อฟัรกิาใตม้สีตัวป่์ากว่า 220 
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ชนดิ ซึง่สตัวป่์าทีม่ชีวีติอยูอ่ยา่งอสิระตามธรรมชาต ิ

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของลอดจ์ Buffet 

11.00 น. หลังอาหาร น าคณะออกเดนิทางเขา้สู ่“ซนัซติี”้ Sun City หรอื The Lost 

City เมอืงลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมอืงทีถู่กเนรมติขึน้จากความคดิ

ของอภมิหาเศรษฐทีีช่ ือ่ว่าซอล เคริซ์เนอร ์ทีล่งทุนดว้ยเงนิจ านวนมหาศาล

ถงึ 28,000 ลา้นบาท ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน 18 ปี และความพยายามอกีลน้

เ หลือ ใ นก า ร เ น รมิต  ผืน ดิน อั น ว่ า ง เ ปล่ า แล ะแห ้ง แล ้ง ใ นแค ว ้น 

Bophuthatswana กลางอฟัรกิาใตใ้หก้ลายเป็นเมอืงแหง่ความส าราญบนัเทงิ

ทุกรูปแบบ โดยการเริม่สรา้งโรงแรมไปเรื่อยๆ ตัง้แต่โรงแรมเดอะซันซติี้, 

โรงแรมเดอะคาบานาส, โรงแรมเดอะคาสเคด จนในปีค.ศ. 1992 เขาก็ได ้

สรา้งโรงแรมทีท่ีห่รรูาคาแพงทีส่ดุในบรรดาโรงแรมทัง้หลายทีไ่ดก้ลา่วมานาม

ว่า เดอะพาเลซ (The Palace or The Palace of the Lost City) ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟรกิัน และตกแต่งภายในสไตลแ์อฟริ

กนั ใหส้มกบัเป็นอาณาจักรอลังการดาวลา้นดวงแหง่นี้ 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในอาณาจกัรซนัซติี ้ Local 

บา่ย อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับสิง่อ านวยความสะดวก มสีระว่ายน ้าขนาดใหญ ่

และทะเลน ้าจดืเทยีมขนาดใหญ่ยักษ์ทีเ่รยีกว่า Valley of Wave มลีักษณะ

เหมือนทะเลจริงๆ แวดลอ้มดว้ยขุนเขาและตน้ไมท้ี่จัดตกแต่งอย่างเป็น

ระเบยีบสวยงาม ใกล ้ๆ  กนัคอื สะพานแหง่กาลเวลา Bridge of time สองขา้ง

สะพานมชีา้งแกะสลักเรยีงรายอยู ่สะพานนีเ้ชือ่มตอ่กบักองหนิมหมึา ทีเ่ชือ่วา่

เป็น The Lost City ทีส่ญูหายไป และเพือ่เป็นการตอกย ้าระลกึถงึความทรง

จ าเขาเลยสรา้งสะพานแห่งนี้ข ึน้ ทุกๆหนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมอืน

แผ่นดนิไหว นอกเหนือจากนี้ยังมสีนามกอลฟ์ระดับมาตรฐานโลก ทีใ่ชเ้ป็น

สถานทีแ่ข่งขันกอลฟ์นัดส าคัญๆ มาหลายต่อหลายครัง้แลว้ ออกแบบโดย

นักกอลฟ์ชือ่ดังของโลก Gary Player คอื Gary Player Golf Course และ 

Sun City Golf Course โรงภาพยนตร ์รา้นคา้ บาร ์คาสโินทีเ่ปิดตลอด 24 

ชัว่โมง ท าใหเ้มอืงนี้ไม่เคยหลับใหล สวนสัตว ์สวนพฤกษศาสตรท์ีร่วบรวม

พันธุไ์มจ้ากทั่วโลกเอาไว ้พรอ้มน ้าตก และธารน ้าไหลรนิเอือ่ยๆ ทีส่รา้งความ

สดชือ่สบายอยา่งบอกๆไมถู่ก บางสถานทีแ่ละกจิกรรมบางประเภทถูกสงวน

ไวส้ าหรับแขกทีม่าพัก The Palace เทา่นัน้ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารภายในอาณาจกัรซนัซติี ้ Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก THE PALACE OF THE LOST CITY www.suninternational.com 
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วนัทีส่ ี ่ ซนัซติี ้- โจฮนัเนสเบริก์ - อสิระชอ้ปป้ิง - สวนเสอื - ชมิเนือ้สตัวป่์าที่

ภตัตาคารคารน์วิอร ์

พฤหสับด ี

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

10.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะออกเดนิทางกลับสูน่ครโจฮนัเนสเบริก์  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.30 น. น าคณะเดนิทางเขา้สูส่วนเสอื The Lion Park พาท่านน่ังรถชมชวีติสัตวป่์า

อยา่งใกลช้ดิ โดยแบง่เป็นโซนตา่งๆ เพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไดศ้กึษาพฤตกิรรม

ของสัตวโ์ลกผูน่้ารักอยา่งใกลช้ดิ อาท ิโซนเจา้ป่า ซึง่จะรวม White Lion, 

Cheetah, Wild Dog และยังมโีซนสัตวต์ระกูลมเีขาอย่าง Springbuck, 

Gemsbok, Blesbok , ยรีาฟ และ มา้ลาย อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทับใจ

กอ่นเดนิทางกลับ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่สไตลอ์ฟัรกินั ณ ภตัตาคารคารน์วิอร ์BBQ หอม

กรุ่น ที่ม ีเนื้อหลากหลายชนดิให้ท่านได้ทดลองชิมท่ามกลาง

บรรยากาศอนัโรแมนตกิ 

Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก MONDIOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั www.mondior.com  

วนัทีห่า้ โจฮนัเนสเบริก์ - เคปทาวน ์- ฟารม์นกกระจอกเทศ - เทเบิล้ เมาเทน่ - 

V&A วอเตอรฟ์รอ้นท ์

ศกุร ์

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเคปทาวน ์โดยสายการบนิภายในประเทศ  

12.05 น. ถงึเคปทาวน์ ตัง้อยูใ่นแหลมทางใตส้ดุของประเทศ เป็นเมอืงท่องเทีย่วต่าง

อากาศ และยงัมแีหลมตา่งๆ ทีเ่ป็นทีรู่จ้ักกันดคีอืแหลมกู๊ดโฮป และแหลมอา

กลุฮาส ซึง่ตัง้อยูป่ลายใตส้ดุของทวปีแอฟรกิา เป็นจุดทีม่หาสมทุรแอตแลน

ตคิและมหาสมทุรอนิเดยีมาบรรจบกนัจงึท าใหม้อีากาศแปรปรวน และบรเิวณ

เมอืงรมิฝ่ังทะเลของเคปทาวน์นี้ เป็นเสน้ทางทีน่่าเทีย่วทีส่ดุและมวีวิทวิทัศน์

ทีง่ดงามน่าตืน่ตาตืน่ใจเป็นอย่างยิง่ น าท่านสู ่West Coast Ostrich Farm 

ฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ เพือ่ทีท่า่นจะไดส้มัผัสกบัวงจรชวีติของ

นกกระจอกเทศอย่างใกลช้ ิด รับชมและรับฟังเรื่องราวของการเลี้ยง

นกกระจอกเทศ อันเป็นสัตวเ์ศรษฐกจิทีท่ ารายไดด้ ีตลอดจนวงจรชวีติของ

สตัวปี์กทีม่ขีนาดใหญแ่ละวิง่เร็วทีส่ดุในโลก 

 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั เมนสูเต็กเนือ้นกกระจอกเทศ ณ ภตัตาคาร Local 

15.00 น. จากนัน้น าคณะขึน้สูเ่ทเบิล้ เมาเท่น ภเูขาสงูยอดตัดตรง เหมอืนกับโต๊ะ โดย

กระเชา้ไฟฟ้าหมนุรอบตัวเอง (Cable Car) ซึง่ในชว่งทีล่มแรงหรอืมฝีนตกจะ

 

http://www.mondior.com/
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หยดุวิง่ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูม้าเยอืน ขึน้มาดา้นบน มเีสน้ทางเดนิลัด

เลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อใหนั้กท่องเที่ยวไดช้มววิรอบดา้นไดอ้ย่าง

ชัดเจน ไกลไปจนถงึตัวเมอืงเคปทาวน์ทีเดยีว บนภูเขาโต๊ะนี้มสีัตวต์ัวเล็ก

ประเภทหนึง่หนา้ตาน่าเอ็นดู ชือ่ว่าตัวแดสซี ่หรอื กระต่ายหนิ (Dassie or 

Rock Rabbit) มลีักษณะกึง่ผสมระหว่างกระรอกกับกระต่าย เป็นมติรกับผูค้น

ทีผ่่านมาเยอืน เมือ่มองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายลอ้มหลายต่อหลายลูก 

แต่ทีโ่ดดเด่นคอื ไลออ้นเฮด (Lion Head) ภเูขาทีม่องดูแลว้ใครๆ ก็ตอ้งพูด

ว่าคลา้ยหัวสงิโตในเวลาทีพ่ระอาทติยก์ าลังจะลับขอบฟ้าภูเขาลูกนี้มสีแีดง

สวยงามยิง่นัก 

หมายเหตุ กระเชา้ Cable Car จะปิดท าการในชว่งทีล่มแรงหรอืมฝีนตกจะ

หยดุวิง่ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของผูม้าเยอืน โดยทางกลุม่ฯ จะจัดใหข้ึน้ชม

ววิทวิทัศนข์องเมอืงเคปทาวนบ์นยอดเขา Signal Hill แทน 

 

17.00 น. จนไดเ้วลาอันสมควรน าคณะ เดนิทางสูย่า่น Victoria & Alfred Waterfront 

วคิตอเรยี แอนด์ อัลเฟรด วอเตอรฟ์รอ้นท์ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์คอมเพล็กซ์

ขนาดใหญใ่หค้ณุไดส้มัผัสความมชีวีติชวีาของเคปทาวน ์มรีา้นคา้ รา้นอาหาร 

โรงภาพยนตร ์และเป็นทา่เทยีบเรอืขนาดเล็กอกีดว้ย  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี เลศิรสกบัเมนูพเิศษกุง้มงักร+

เป๋าฮือ้ 

Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก THE COMMODORE HOTEL หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 
www.thecommodore.co.za  

วนัทีห่ก เกาะแมวน า้ - เคปพอยท ์- แหลมกูด๊โฮป - นกเพนกวนิ เสาร ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. รถปรับอากาศน าคณะเที่ยวชมความงดงามที่ซ่อนเรน้ของเมืองเคปทาวน ์

เมอืงเกา่แกท่ีม่อีายกุวา่ 300 ปี ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุในโลกแห่งหนึง่ 

ตัง้อยู่ปลายสุดทางฝ่ังตะวันตกของทวปีอัฟรกิาใต  ้ เป็นเมอืงหลวงดา้นนติิ

บญัญัตขิองอฟัรกิาใต ้มอีดตีเกา่แกแ่ละทันสมัยทีส่ดุ แถมดว้ยรางวัลการเป็น

เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่ใจกวา้งทีส่ดุของอฟัรกิาใตอ้กีดว้ย เพราะทีเ่มอืงนี้คนต่างสผีวิ

สามารถเดนิเคียงบ่าเคียงกันไดทุ้กสถานที่ คณะลงเรือทีท่่าฮูทเบย ์(Hout 

Bay) เพือ่ไปชมแมวน ้าที ่เกาะดยุเกอร ์(Duiker Island) เหล่าแมวน ้าตัวอว้น

อุยนอนเบยีดเสยีดอาบแดดกันเต็มเกาะตามธรรมชาต ิแลว้แวะเยีย่มเหล่า

บรรดานกเพนกวนิอัฟรกิันทีเ่มอืงไซมอน (Simon's Town) ณ เมอืงแห่งนี้

บา้นเรือนจะตัง้ลดหลั่นกันอยู่ตามเนินเขา หันหนา้ออกทะเล ซึง่เจา้ของ
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สว่นมากเป็นคนมฐีานะทัง้นัน้ เมือ่มาถงึบรเิวณชายหาดโบลเดอร ์เจา้บา้นตัว

นอ้ยนกเพนกวนิอฟัรกินั ตัวผูม้สีสีันมากกว่าตัวเมยี โดยเฉพาะบรเิวณขอบตา

จะมสีชีมพ ูคลา้ยแตม้สอีายแชโดวไ์วอ้ยา่งนัน้ สว่นตัวเมยีจะไมม่ ีล าตัวมสีดี า

ขาวตัดกนั แตต่ัวเมยีมสีนี ้าตาล และมขีนาดใหญก่วา่ นกเพนกวนิทีน่ีใ่ชช้วิติอ

ยา่งอสิระสบายอารมณ์ตามธรรมชาต ิ แลว้ เดนิทางสูแ่หลมแห่งความหวัง 

หรอื แหลมกูด๊โฮป 

 

 

13.00 น. 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เสรฟ์ิดว้ยเมนูกุง้มงักร 

(Crayfish) 
Local 

14.00 น. น าท่านเทีย่วชมแหลมแห่งความหวัง หรอื แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good 

Hope) อยูใ่นเขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสดุ

แหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอนิเดียและ

มหาสมทุรแอตแลนตกิมาบรรจบกันไดช้ดัเจน บนผวิน ้าซึง่เป็นเหตุใหบ้รเิวณ

นี้ ทอ้งทะเลมักมหีมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทัง้นี้เพราะกระแสน ้าอุ่นและ

กระแสน ้าเย็นมาปะทะกัน ท าใหย้ากต่อการเดนิทางโดยทางเรือทัง้ในสมัย

โบราณและปัจจบุนั ทัศนะวสิัยไมด่นัีกท าใหเ้รอืชนหนิโสโครกหรอืชนกันเอง

เสมอๆ จนก่อใหเ้กดิเรื่องราวของภาพหลอน มติอิันลี้ลับและเรื่องเล่าขาน

เกีย่วกบัฟลายอิง้ดัตชแ์มน Flying Dutchman ซึง่เป็นชือ่เรอืทีนั่กเดนิทางเรอื

ชาวดัตช ์ทีพ่ยายามจะเดนิทางออ้มผา่นแหลมกูด๊โฮป ใหไ้ดแ้ตก่็ท าไมส่ าเร็จ 

ท าใหเ้รอืสญูหายไปในทะเลทา่มกลางหมกหนาทบึจนทกุวันนี้ และจดุชมววิที่

สวยทีสุ่ดคอื Cape Point เคปพอยท์ จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะออก

เดนิทางกลับสูเ่มอืงเคปทาวน ์

 

 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก THE COMMODORE HOTEL หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 
www.thecommodore.co.za  

วนัทีเ่จ็ด เคปทาวน ์- สแตลเลนบอช - ไวนเ์ทสติง้ - คณะเดนิทางกลบักรงุเทพฯ อาทติย ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. เดนิทางตามเสน้ทาง Wine Route แหล่งรวมไร่องุ่นและแหล่งผลติไวน์ขึน้

ชือ่ที ่สแตลเลนบอช Stellenbosch หรอื City of Oak เป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ใน

เรื่องการท าไวน์เก่าแก่เป็นอันดับสองของแอฟริกาใต  ้ และที่นี่ยังมี

มหาวทิยาลัยทีเ่ปิดสอนการท าไวน์โดยเฉพาะ (Wine Maker) น าท่านชม 

พพิธิภัณฑห์มูบ่า้น (Stellenbosch Village Museum) ซึง่ภายในบา้นจ าลอง

สภาพความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนถงึ 4 ยุค อันไดแ้ก ่ กระท่อมชเรยีดอร์
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เฮยสโบราณ (1690-1720), บา้นเบลตเตอรม์ันเฮยส (1750-1790), บา้น

กรอเวอรเ์นอรส์ไตลจ์อรเ์จยี (1800-1830) และ บา้นเมอเรยส์ไตลว์คิตอเรยี

ยคุกลาง (1840-1870) อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นภายในเมอืง ซึง่ยังคงรักษา

อาคารบา้นเรอืนสมัยเกา่ไวไ้ดใ้นสภาพทีด่เียีย่มและสวยงาม จากนัน้น าท่าน

เดนิทางเขา้สู ่Neethlingshof Wine Estate แหล่งผลติไวน์ขึน้ชือ่ทีอ่ยูใ่จ

กลางสแตนแลนบอชซ่อนตัวอยู่บนเนินเขา Bottelary และภูเขา 

Papegaaisberg 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะชมโรงงานผลติไวน์แดงคุณภาพ ซึง่ทีน่ี่มบีรกิารใหช้มิไวน์กันดว้ย 

ส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบก็สามารถซือ้ตดิมอืกลับบา้นไดใ้นราคายอ่มเยา จนได ้

เวลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางกลับสูเ่มอืงเคปทาวน ์

 

15.00 น. จนไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางกลับสูส่นามบนิเมอืงเคปทาวน ์  

18.20 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ สายการบนิเอมเิรสท ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK771 / 

EK370 (แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ) 

( 18.20 - 05.45+1 ) 

( 08.45 - 18.15 ) 

วนัทีแ่ปด ดไูบ - กรงุเทพฯ จนัทร ์

18.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

Period 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 
SGL Supp 

No TKT 

ADL / CHD 

13 - 20 เมษายน 2563 99,000.- 89,000.- 84,000.- 14,000.- 
-30,000.- 

-22,000.- 

คา่ทัวรร์วม : 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิไว ้ณ วันที ่23 ธันวาคม 2562 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เสน้ทางโจเบริก์-เคปทาวน ์

 คา่รถโคช้มาตรฐาน ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

15-19 ทา่น ใชร้ถปรับอากาศขนาด 28 ทีน่ ัง่ 

20-24 ทา่น ใชร้ถปรับอากาศขนาด 38 ทีน่ ัง่ 

25 ทา่นขึน้ไป ใชร้ถปรับอากาศขนาด 44 ทีน่ ัง่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 ท่าน (ในสาธารณรฐัอฟัรกิาใต ้
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ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร) 

 คา่ยกกระเป๋าในโรงแรม เฉพาะกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่

ในความดแูลของทา่นเองน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 

ทา่น 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ของบรษัิทเมอืงไทยประกนัภยั 

– หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีประกันสุขภาพระหว่างการเดนิทาง หรอืตอ้งการคุม้ครอง

สัมภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระและเทีย่วบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษา

จากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทัวร ์

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 23 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้า่นละ 

1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิอง

สายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

 

 คา่ทปิคนขบัรถ / Ranger (ทา่นละประมาณ 260 แรนด)์ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ / และหัวหนา้ทัวร ์

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ 

เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 

กรุณาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่

จอง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่น

การเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่ี

เงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 



Page 10 of 14 

 

 

 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหว่างทัวร์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มรีะบุอยู่ชัดเจนใน

โปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนอืโปรแกรม

ทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว 

หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว 

ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว ไม่

ตอ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 

2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามาหักจาก

เงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วจะเรยีก

จากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

 2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
หลักเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์พ.ศ.

2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยี

คา่ใชจ้า่ย 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออก

ตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวัน

เดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่

กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim) 
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การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลนใ์นกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล ์50% ของสายการบนิ

เอมเิรสตไ์ดเ้ทา่นัน้  ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 
 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที ่13 มนีาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

 

 หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส าหรับผูพั้ก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศ) 

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับ

พัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในอฟัรกิาใตไ้มม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(Triple Room) การระบหุอ้งพักตดิกนัขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่

ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในอฟัรกิาใต ้อาจมบีางแหง่ส าหรับหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่าน

ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 

 โปรแกรมทัวรร์วมค่าเขา้ชมถูกระบไุวใ้นคอลัมน์ “อัตรานี้รวม” หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้

ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้น

เอกสารของสถานทีนั่น้ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื

เหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะ

ไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระเขา้ชมและ Reservation Fee ไปเรยีบรอ้ยแลว้แลว้ 

กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

 
 ค่าทัวร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม  คา่ใชจ้า่ยใบละประมาณ 5 แรนด ์/ ใบ / คร ัง้ 
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 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิเอมเิรสต ์แอรไ์ลน์ อนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คือ 30 

กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้่าน

ละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิ

ของสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 

 บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 
ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมง

ตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารทีใ่ชส้ าหรบัการเดนิทางเขา้ประเทศแอฟรกิาใต ้

และตอ้งน าเอกสารถอืตดิตวัในวนัเดนิทางดว้ย 

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บรบิูรณ์ เตรยีมสูตบิัตรตัวจรงิ และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ รับรองจากกรมการกงสุล 

(แจง้วัฒนะ) เทา่นัน้ น าเอกสารถอืตดิตัว เพือ่ใชใ้นการเขา้ประเทศอฟัรกิาใต ้

- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บรบิรูณ์ กรณีเดนิทางคนเดยีว หรอื เดนิทางกบัพ่อ หรอืแม ่ท่านใดท่านหนึง่ ตอ้งใชจ้ดหมาย

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศฉบบัจรงิ และแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ รับรองจากกรมการกงสลุ (แจง้วัฒนะ) 

เทา่นัน้ น าเอกสารถอืตดิตัว เพือ่ใชใ้นการเขา้ประเทศอฟัรกิาใต ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (ตนัน้ๆของสถานฑชู าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 มเนยีมบตัรเครดติบรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรร ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ขทีส่ายการบนิก าหนดตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไ ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


